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Zápis ze zasedání 

Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 7/2019 konaného 20. 11. 2019 

 
 
Přítomni: Zbyněk Adam, Richard Filip, Tomáš Houdek, Ing. Romana Hradilová, Bc. Zdeňka Keistová, 
Mgr. Aleš Křeček, Bc. Jan Kučera, Josef Petráš, Miroslav Škornička, Ing. Petr Vild, Bc. Lukáš Vorlíček, 
Ing. Miroslava Zajanová,  
Omluveni: Mgr. Milena Hercoková, Milan Veselý, Ing. Petr Zalabák 
 
 
Bod č. 1: Zahájení 
 
Zasedání zastupitelstva obce (ZO) č. 7/2019 zahájila starostka obce Ing. Romana Hradilová v 18:05 hod. 
Konstatovala, že je přítomno 12 členů ZO a zastupitelstvo je tudíž schopno schvalovat usnesení z tohoto 
jednání. 
Zapisovatelkou jednání ZO určila paní Marii Žabovou, u které byl k nahlédnutí zápis z minulého jednání 
ZO.  
 
Pro přípravu usnesení starostka navrhla jmenovat tříčlennou návrhovou komisi ve složení:  
Ing. Petr Vild, pan Josef Petráš a Bc. Lukáš Vorlíček. Nikdo neměl jiný návrh, proto dala starostka 
hlasovat o návrhové komisi v tomto složení. 
 
Usnesení č. 78/2019    
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje návrhovou komisi ve složení Ing. Petr Vild, pan 
Josef Petráš a Bc. Lukáš Vorlíček. 
 
Hlasování:  Pro:   12 

Proti:   0 
Zdržel se:  0  

 
Ověřovateli zápisu navrhla starostka tyto členy ZO: Ing. Miroslavu Zajanovou a Bc. Jana Kučeru. Žádný 
protinávrh nebyl, proto dala starostka hlasovat o navržených ověřovatelích. 
 
Usnesení č. 79/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Miroslavu Zajanovou a Bc. 
Jana Kučeru.   
 
Hlasování: Pro:   11  

Proti:   0  
Zdržel se:  1 – Ing. Miroslava Zajanová  

 
Po splnění úvodních formalit přešla starostka ke schválení programu ZO č. 7/2019. Oproti programu, 
který byl vyvěšen na úřední desce obce, navrhla nově zařadit  bod - Rozpočtové opatření č. 16, který by 
byl bodem č. 3. Původní bod č. 3 - Diskuze by byl nově bodem č. 4 a bod č. 4 - Závěr by byl nově bodem 
č. 5.  Dotázala se, zda chce někdo ze zastupitelů ještě doplnit navržený program jednání ZO. Žádný ze 
zastupitelů neměl návrh na doplnění, proto dala o programu jednání, doplněného o bod: Rozpočtové 
opatření č. 16 hlasovat. 
 
Usnesení č. 80/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje program jednání zastupitelstva obce:  

1. Zahájení 
2. Výsledky zadávacího řízení „Svoz odpadu“ 
3. Rozpočtové opatření č. 16 
4. Diskuse 
5. Závěr 

 
Hlasování: Pro:   12    

Proti:   0 
Zdržel se:  0 
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Bod č. 2: Výsledky zadávacího řízení „Svoz odpadu“ 
 
Na základě usnesení RO č. 174/2019 ze dne 5. 9. 2019 byla schválena zadávací dokumentace (ZD) 
nadlimitní veřejné zakázky na služby. Zadávací řízení bylo vedeno v otevřeném řízení dle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s názvem „Sběr, svoz a 
likvidace odpadu – Kostomlaty nad Labem“. Zadávací řízení bylo zahájeno dne 30. 9. 2019, a to 
v souladu s ustanovením zákona – uveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku 
veřejných zakázek, zveřejněním v Dodatku k Úřednímu věstníku evropské unie a zveřejněním kompletní 
zadávací dokumentace na Profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 10. 2019 
do 10:00 hod. V této lhůtě byla obci doručena jedna nabídka (AVE CZ s. r. o. odpadové hospodářství 
s. r. o., Praha 10). Nabídky v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek již musí být 
zadavateli doručeny elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele. Doručená nabídka byla bezodkladně 
po skončení lhůty pro podání nabídek otevřena (zpřístupněna na profilu zadavatele) a následně hodnotící 
komisí posouzena a vyhodnocena. Přestože byla doručena jen jedna nabídka, zákon umožňuje vybrat 
tohoto dodavatele a uzavřít s ním příslušnou smlouvu, pokud budou splněny všechny požadavky 
stanovené zákonem a zadávací dokumentací. 
 
Z otevírání obálek i z jednání hodnotící komise byly pořízeny „Protokoly o jednání komise“ a „Zpráva o 
hodnocení nabídek“. Součástí zadávací dokumentace byl i návrh Smlouvy o zajištění nakládání s odpady 
č. Z-2019-04 na plnění této veřejné zakázky. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a vybraný 
dodavatel bude zajištovat pro obec sběr, svoz a likvidaci všech druhů odpadů jako doposud a nově také 
sběr tříděného odpadu (plast, papír a bio odpad) z domácností. 
 
ZO přijalo k výše uvedenému bodu jednání následující usnesení:  
 
Usnesení č. 81/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku společnosti 
AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., Praha 10, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby 
s názvem „Sběr, svoz a likvidace odpadu – Kostomlaty nad Labem“. 
 
Hlasování: Pro:   12    

Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
Usnesení č. 82/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Smlouvu a zajištění nakládání s odpady č. Z-2019-
04 mezi obcí Kostomlaty nad Labem, jako objednatelem a společností AVE CZ odpadové hospodářství, 
s. r. o., Praha 10, jako dodavatelem, na plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Sběr, 
svoz a likvidace odpadu – Kostomlaty nad Labem“ za předpokladu, že ve lhůtě pro podání námitek proti 
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebudou zadavateli podány žádné námitky a za předpokladu, 
že vybraný dodavatel předloží originály nebo ověřené kopie všech dokladů požadovaných zákonem a 
požadovaných zadavatelem v zadávací dokumentaci do 10 pracovních dní ode dne obdržení výzvy 
k předložení těchto dokladů. 
 
Hlasování: Pro:   12    

Proti:   0 
Zdržel se:  0 

 
 
Bod č. 3: Rozpočtové opatření č. 16 
 
Zastupitelstvu obce projednalo návrh Rozpočtového opatření č. 16, kdy je nutné upravit některé položky 
na straně výdajů.  
 
V paragrafu 3111 (Mateřské školy) položku 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím) je nutné navýšit o 489 094 Kč. Tato úprava je nezbytně nutná, aby byl ošetřen výdej 
průtokové dotace pro MŠ, kterou poskytlo MŠMT (obec pouze přijme a následně vydá z účtu u ČNB). 
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V paragrafu 3113 (Základní školy) položku 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým 
organizacím) navýšit o 1 014 262 Kč. Tato úprava je nezbytně nutná, aby byl ošetřen výdej průtokové 
dotace pro ZŠ, kterou poskytlo MŠMT (obec pouze přijme a následně vydá z účtu u ČNB). 
 
Finanční prostředky se vyrovnají proti položce 8115 – Financování. 
 
Příjem obou dotací již ošetřila svým usnesením Rada obce, neboť je to v její kompetenci, výdaj patří do 
kompetence ZO. Prostředky poskytnuté pro zřizované organizace poskytnuté formou průtokové dotace 
musí být ihned po obdržení organizacím vyplaceny (podmínky poskytovatele dotace). Rozpočtové 
opatření na straně výdajů lze provést až následně.  
 
 
Usnesení č. 83/2019 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem schvaluje Rozpočtové opatření č. 16 ze dne 20. 11. 2019. 
 
Hlasování: Pro:   12      

Proti:   0  
Zdržel se: 0 

 
 
Bod č. 4: Diskuze 
 
V 18:20 hod. zahájila starostka diskuzi dnešního jednání ZO.  
 
Starostka vyzvala zastupitele, zda má některý z nich příspěvek do diskuze. Z řad zastupitelů se přihlásila 
Ing. Zajanová, která měla poznámku k využití domu služeb. Dle zpravodajských médií chybí asi 7 000 
míst v domovech pro seniory a dům služeb by měl být využit pro tyto účely, protože je to v centru a 
v klidové zóně. Starostka odpověděla, že obec má i jiné objekty. Mgr. Křeček k tomuto dodal, že dům 
služeb stojí u nádraží a klidová zóna to zrovna není. 
 
Starostka dala slovo občanům. Do diskuze se přihlásil pan J. T. Předložil jím zpracovaný dokument, 
týkající se připomínek k modernizaci trati a zpracovanému posouzení vlivu na životní prostředí EIA. 
Dokument obsahuje také návrhy k tomu, co by obec ještě v této věci měla udělat. Požádal o rozeslání 
tohoto dokumentu zastupitelům. Z řad zastupitelů se k tématu modernizace trati vyjádřila starostka a 
zastupitel pan Filip. Jak starostka, tak zastupitel Filip vysvětlili, že vyjádření a stanovisku obce 
k modernizaci předcházelo několik jednání rady obce. Připomínky a požadavky poté byly předány 
zpracovatelům projektové dokumentace.  
 
Součástí dokumentu, zpracovaného panem J. T., byl také dotaz k materiálu železničního mostu. 
Starostka k tomuto dotazu poznamenala, že to bohužel neví, ale může to zjistit.  
 
Poslední částí dokumentu byly připomínky k právě probíhající kabelizaci rozvodů. Pan J. T. se dotázal, 
proč byla silnice na hodně místech překopána místo toho, aby byly provedeny protlaky pod komunikací a 
že jsou špatně udělány s velkým přesahem asfaltu. Starostka k tomuto odpověděla, že tato komunikace 
je ve správě KSÚS a obec nemůže ovlivnit, jakým způsobem bude proveden zásah do komunikace a ani 
převzaty asfaltové povrchy. Do diskuze se zapojil také zastupitel Ing. Vild, který vysvětlil, že přesah 
asfaltu přes stavební rýhu se běžně dělá, ale v tomhle případě jde zřejmě o nekvalitně provedenou práci. 
Doporučil vyzvat cestmistra k nepřevzetí povrchů. 
 
Dokument zpracovaný panem J. T. je také k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. 
 
Z řad občanů se dále do diskuze přihlásil pan M. S. Jeho dotazy směřovaly k právě probíhající stavbě 
pavilonu MŠ, zejména však na práce spojené s napojením na dešťovou kanalizaci a nepořádku kolem 
stavby a v ul. Školní. Na jeho dotazy odpověděl zastupitel Ing. Vild, který pro obec vykonává na stavbě 
MŠ technický dozor. Přislíbil vše vyřešit se stavbyvedoucím.  
 
K tématu rekonstrukce MŠ se do diskuze přihlásil zastupitel Bc. Vorlíček, který oznámil stékání vody 
z okapu na fasádu žlutého pavilonu. Zastupitel Ing. Vild k tomu poznamenal, že toto bude vyřešeno, až 
budou postaveny štíty. Stávající odvod dešťových vod je zatím vyřešen provizorně. K tomu ještě 
starostka poznamenala, že při rekonstrukci žlutého pavilonu nebyl odvod dešťových vod řešen vůbec, a 
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proto byl sveden pouze do země. Dešťová voda tedy zatéká pod budovu. Existují i další takovéto 
pozůstatky, které komplikují práci obce. 
 
V 18:35 hod. odešla z jednání ZO zastupitelka Ing. Miroslava Zajanová 
 
Zastupitel Bc. Vorlíček měl ještě připomínku k rozvodné skříni na novém sportovním hřišti. Oplechování 
přímo naléhá na síť u vnitřního hřiště a hrozí nebezpečí úrazu. Zastupitel Ing. Vild přislíbil tento problém 
vyřešit po provedení společné obhlídky tohoto místa.  
 
Další se do diskuze přihlásil zastupitel Houdek, jehož dotaz směřoval ke stavu chodníku v ul. Školní. 
Chodník je v dezolátním stavu a na mnoha místech propadlý. Zastupitel Ing. Vild odpověděl, že chodník 
bude vybudován nový a zhotovitele neustále upozorňuje na nedostatky týkající se průběžného úklidu 
chodníku i komunikace a přejezd těžké techniky přes tento chodník. 
 
V 18:57 hod. odešel z jednání ZO zastupitel Ing. Vild a zastupitel pan Filip. 
 
Starostka vyzvala všechny přítomné, zda má ještě někdo nějaký příspěvek do diskuze. Nikdo se již 
nepřihlásil, proto starostka v 19:00 hod. toto zasedání ukončila a poděkovala všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..    …………………………………………. 
           Ing. Miroslava Zajanová                          Bc. Jan Kučera 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………… 
          Ing. Romana Hradilová 
                  starostka obce 

 


